Drie deuren in één!

SPACELITE HTU-S Overheaddeur

SPACELITE HTU-S Overheaddeur
De SPACELITE HTU-S is de bedrijfsdeur die voldoet aan uw
specifieke eisen op het gebied van snelheid, inbraakwerendheid
en windbelasting en dat tegen alleszins redelijke kosten:
Optie Sprint
De deur biedt u de ideale combinatie van snelheid en
duurzaamheid – financieel verantwoord en tegen lage
exploitatiekosten. Bedoeld voor betrouwbare, intensieve en veilige
bedrijfsmatige inzet – tot zelfs 100.000 openingen op jaarbasis.

Optie Inbraakveilig
De eerste en voorlopig enige inbraakwerende sectionaaldeur
welke voldoet aan weerstandsklasse 3 (volgens DIN en 1627),
uitgevoerd in translucent glasfiber met een hoogwaardige
uitstraling. Geeft een veilig gevoel, beschermt uw kostbaarheden
en bespaart u verzekeringspremie terwijl u geniet van de
uitstraling en techniek.

Optie Stormvast
De sectionaaldeur standaard berekend op windklasse 5
– ook voor de grotere deurafmetingen. Zelfs bij windkracht 12 –
orkaankracht – kunt u de deur nog veilig openen en sluiten.

Glasfiber
• 78% lichtdoorlatend: voor goed verlichte
schaduwvrije binnenruimtes
• Energiebesparend voor duurzaam bouwen
• 100% bescherming tegen UV straling
• Beschikbaar in drie kleuren: smaragdgroen,
saffierblauw of briljantwit.

Topprestaties dankzij beproefde techniek:
De techniek achter de nieuwe SPACELITE HTU-S is gebaseerd op
het beproefde technische concept van de SPACELITE producten
en biedt dan ook de volgende basisvoordelen:
• Deurbladen uit translucent glasfiber voor prettig daglicht in
uw werkruimtes
• Goed overzicht door heldere Panorama zichtstroken (optioneel)
• Spreekwoordelijke Butzbach bedrijfszekerheid en duurzaamheid
door toepassing van de beproefde SPACELITE techniek
• Gereduceerde exploitatiekosten en een minimum aan ergernis
door het toegepaste robuuste concept en de slijtvaste onderdelen
• Compacte inbouwmaten, dus eenvoudig toe te passen
• Zowel optisch als technisch altijd te combineren met
bestaande Butzbach SPACELITE deuren.

Technische Informatie
Inbouwmogelijkheden :

Principe

- Standaard beslag

Deurbreedte max.

6000 mm

Openingssnelheid

1,5 m/sec

- Highlift beslag

Deurhoogte max.

4000 mm

Sluitsnelheid

0,5 m/sec

- Verticaal beslag

Inbouwhoogte min.

Deurbreedte max.

4500 mm

- Daklijnvolgend beslag

Isolatiewaarde Ug
Lucht doorlatendheid
Windbestendigheid
Waterdichtheid

Sectionaaldeur

≥ 400 mm

Optie SPRINT :

2,5 – 1,4 W/m K
2

klasse 3 (EN-12426)

Optie VEILIGHEID :

tot klasse 5 (EN-12424)

Inbraakwerendheid

klasse 3 (EN-12425)

klasse 3 (DIN EN-1627)

Inbouwhoogte

≥ 800 mm

Optie STORM
5250 mm

Hefdeuren

Overheaddeuren

Hefdeuren voor grote afmetingen /
grote deurafmetingen

Snelloopdeuren

Scheidingswanden /
Etalagewanden

Hangaardeuren - Schuifdeuren

Gevelsystemen

Onderhoud en modernisering
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Deurbreedte max. bij windklasse 5

